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Jan Höglund har varit i
Drommen i påsk
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Så var det dags att bli författare några minuter igen. Solen skiner och våren
känns underbar med denna värme som vi haft en tid nu, och jag hoppas att ni
har luftat kameran och tränat avtryckarfingret flitigt en tid nu. Det är nämligen så att jag inte har en enda bild i lager att sätta upp i fiket, så nu får ni
skärpa er och ta med massor av bilder så jag klarar mig resten av året. Så
närmar vi också nationaldagen och vår årliga utställning på Jamtli. Det behövs massor med bilder dit också, dessa kan ni få hjälp med att skriva ut och montera till priset
av vad materialet kostar, kontakta mig på tfn 0706008463 så kommer vi överens om en tid för utskrifter. Månadsmötet kommer att bli fullproppat med bildvisningar. Orvar ska visa bilder och
berätta om sin verksamhet med att fotografera villor och bostäder. Björn Englund ska visa ett
bildspel från Thailand, utanför de vanliga turiststråken. Reinhold ska visa och berätta om sin senaste resa till Falklandsöarna, så det blir nog en hel del pingviner och annat också. Och för att få
igång er på fågeltemat så ska jag bidra med ett antal fågelbilder redan här. Ta med er några bilder var och en på en sticka så kan vi visa dessa och diskutera runt dem, hur ni tänkte varför ni
tog bilden osv.
Vi ses på månadsmötet den 6/5
Reinar
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Några svartvita från Kjella

Kerstin är ute och rör på sig.

Äntligen har jag fått uppleva körsbärblommingen i
Kungsträdgården. Så fantastiskt!

En sommarhälsning till alla fotomedlemmar.
Sitter just nu på Billingen och spelar fia med ett barnbarn. Sämre
kan man ha det.
Text/foto: Kerstin Andersson
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Bäverdammen från Tysjöarna, Gräsanden och kaveldunet från
Lillsjön i Östersund, de övriga fåglarna är från Ändsjön. Alla utom
bäverdammen är "handhållen digiscoping" (handhållen mobiltelefon och
tubkikare), därav den låga kvaliteten.
Text/foto: Pär Leijonhufvud
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Blåmesen!
Det här Blåmesparet har lärt mig något nytt som jag
inte visste tidigare. Man har ju hört att det är viktigt
att rensa holkarna innan häckningssäsong. Annars
vill inte någon ny fågelfamilj flytta in där.
I den holk som sitter i en björk ganska nära där jag
bor, häckade Rödstjärtar förra året.
Nu kom det ett par Blåmesar, som verkade gilla holken. Men de flyttade inte in på en gång, nej de började med att städa ut gammalt bomaterial. Sedan de
var nöjda, samlade de nytt material och flyttade in.
Här kommer några bilder på "mina Blåmesar"
Text och foto: Dick Enebro

”Cloud forest”
Vandring på 2 000 meters höjd i Monteverdes regnskog i
centrala delen av Costa Rica.
Text & Bild: Hans Svärd

5

Påskpynt
Under påskaftonen hade jag ett ärende nere på stan. Kameran var med och några bilder på färggranna påskpynt hamnade på minneskortet.
Foto: Leif Pettersson
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Torvalla Urskog
Ett stenkast från Torvalla Centrum ligger
Torvalla Urskog, ett
naturreservat nästan
mitt i stan. När man
har lämnat asfalten och
går in på stigen i naturreservatet är det som
att komma in i en annan värld. Här är det
tyst och lugnt, bara ett
svagt trafikbrus från
Fäboleden.
Bilderna är från ett besök i urskogen den 29
april i år.
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Foto Leif Pettersson

På vår resa gjorde vi ett besök på en ekologisk kakaoodling utanför Monteverde/Costa Rica.
Helt fantastisk upplevelse då man fick följa kakaon från
frukt till färdiga kakaoprodukter
OCH det bästa var en fullständigt himmelsk upplevelse
av den godaste choklad jag smakat. Gjord på 100% kakao, sötad med saft från färskpressade sockerrör

Text/foto: Christel Levin

Bild från påsk och fjällen där jag hade förmånen att fota tillsammans med en av våra mer kända fotografer av detta motiv.

Text/foto: Kalle Winberg
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Allmän info

Uthyrning
Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två
veckor. Depositionsavgiften får ni tillbaka om skannern återlämnas oskadd och felfri.
Skärmkalibrator pris 200:- kr som ni får tillbaka vid återlämnandet om den återlämnas oskadd
och felfri.
Hyrtid en vecka.

Bakgrundsstativ
För porträtt och produktfotografering mm finns att låna på ABF kostnadsfritt för klubbmedlemmar. Tala med Mats Borgström

Sensorrengörare
Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är någon
smuts som inte vill försvinna med kamerans egen rengörare. Kontakta Thomas Karlsson för att
få hjälp.
Kom ihåg att batteriet måste vara fulladdat vid rengöringen.

Utskrifter
Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra
med dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även
större bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90
cm. All försäljning av utskrifter och kapaplattor sker mot kontant betalning.
Ni tycker säkert att vi är dyra på utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Internet. Eftersom vi gör små inköp så blir priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och
vi måste försöka få tillbaka de utlägg som blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter
och plattor kontakta Reinar P eller Thomas K och avtala tid för utskrifter.

Prislista
Fotoutskrifter
10 x 15 cm 6 kr/st
A4 25 kr /st
A3 50 kr/st
A3+ 60 kr/st
40 x 60 cm 100 kr/st
60 x 90 cm 200 kr/st
Kapaskiva förklistrad på en sida
A3 vit föklistrad (29,7 x 42 cm) 30:- kr/st
50 x 70 cm vit förklistrad
65:-kr/st (för A3+, får plats två bilder på denna platta)
70 x 100 cm köper ni billigast på Hobbyboden. Uppge att ni är medlem i fotoklubben så får ni
10% rabatt
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Styrelse och kontaktpersoner 2019
Ordförande:
Reinar Persson 070-6008463
E-post: reinar54@live.com

Ansvarsområden:
Hemsidesansvarig och vice ordförande:
Leif Pettersson, 070-329 19 63
E-post

Kassör:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Bländarredaktör:
Annika Thunström 070-529 41 62
E-post

Tävlingsansvariga:
Sekreterare:
Björn Nilsson 070-6882233

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23
Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27
Leif Pettersson 070-329 19 63

Revisor:
Ulla-Britt Johansson 070-3412077

Ledamöter:
Björn Englund 070-254 25 21

Revisorsuppleant:
Erik Pehrsson 070-6289530

Materialförvaltare:
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Reinar Persson 070-600 84 63

Valberedning:
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande)
Kerstin Andersson, Roland Eriksson
Leif Pettersson 070-329 19 63

Kontaktman utställning på Jamtli:
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Suppleanter:
Bo Magnusson

Hemsida http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

Facebook https://www.facebook.com/groups/332677700178449/

Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se
Webmaster:
Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se
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